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Některé obrázky v této brožuře mohou zobrazovat mimořádné výbavy a/nebo příslušenství.
Pro přesnější informace o výbavě konkrétního vozidla prosím kontaktujte svého partnera Suzuki.

Odjíždíte pryč nebo do jiného města nebo jen na kafe? S-CROSS se Vám postará o zábavu, ať jedete 
kamkoliv, a zaujme všechny kolem. Nezáleží na tom, jakou hodnotu svému vozidlu přikládáte 
nebo jak ohromující bude jeho vzhled, my umíme více. Mnohem více.

více zábavy  
pro vás.
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pakety
Ukažte větší průbojnost

Model S-CROSS je přesvědčivý sám o sobě. Ale stále je zde 
prostor pro něco navíc díky designovým paketům „Sleek“ 
a „Boulder“, které Vašemu vozidlu propůjčí více stylu 
a perfektně doladí jeho vzhled.

1

2

1 |  BoUlder paket                              
 obj. č. 99kIt-SCrFl-002

 Paket obsahuje:
 § Ochranný kryt předního nárazníku 
    obj. č. 990e0-64r00-ZNC
 
 § Ochranný kryt zadního nárazníku
     obj. č. 990e0-64r10-ZNC

2 |  Sleek paket                                 
 obj. č. 99kIt-SCrFl-001

 Paket obsahuje: 
 §  Střešní spoiler 

opatřený základním nátěrem. 
   Doporučujeme lakovat do barvy 

karoserie.
  obj. č. 990e0-61M05-000
 
 §  Hliníková prahová lišta 

s logem Suzuki, 
čtyřdílná sada

     obj. č. 990e0-61M60-001
 
 §  Zadní ozdobná lišta 

chrom
  obj. č. 990e0-61M22-000

2

4



6 7

exteriér
 5 | kryt klIky dveří 
    Chrom, sada pro všechny čtyři kliky 

dveří, pouze pro vozidla s bezklíčovým 
systémem

   obj. č. 990e0-61M44-000

 6  |  kryt klIky dveří 
Chrom, sada pro všechny čtyři kliky dveří, 
pro vozidla bez bezklíčového systému 
(bez obrázku)

   obj. č. 990e0-61M45-000

 7  |  StřešNí SpoIler 
Základní barva, doporučujeme lakovat do 
barvy karoserie   
obj. č. 990e0-61M05-000

 8  |  oZdoBNá BočNí lIšta 
Chrom, sada pro levou a pravou stranu

   obj. č. 990e0-61M08-Crr

 9  | ZadNí oZdoBNá lIšta 
   Chrom
   obj. č. 990e0-61M09-000

 10 | ZadNí oZdoBNá lIšta 
   Chrom
   obj. č. 990e0-61M22-000

1

7

8

91 |  oChraNa rohů ZadNího NáraZNíkU 
Chromovaná, dvoudílná sada

 obj. č. 990e0-61M06-Crr 

2 |  oChraNNÝ kryt předNího 
NáraZNíkU 
Lakovaný ve stříbrné barvě

 obj. č. 990e0-64r00-ZNC

3 |  oChraNNÝ kryt ZadNího NáraZNíkU 
 Lakovaný ve stříbrné barvě
 obj. č. 990e0-64r10-ZNC

4 |  oChraNNÝ BočNí práh 
Lakovaný ve stříbrné barvě, sada pro 
levou a pravou stranu

 obj. č. 990e0-61M03-000

2

3

4

Vyberte si z  našeho příslušenství pro exteriér, které ukáže Vaše vozidlo S-CROSS 
v tom nejlepším světle a přitáhne obdivné pohledy.

vysoká úroveň designu

5
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11 |  hlINíkovÝ dISk kola 
„Namib“  
6,5 J x 16“ 
Vhodný pro pneu 215/60 R16, 
včetně středového krytu 
s logem Suzuki, schválení 
WVTA

  černý leštěný 
  obj. č. 43210-64r60-QC8 

12 |  hlINíkovÝ dISk kola „Gobi“  
6,5 J x 16“ 
Vhodný pro pneu 215/60 R16, 
včetně středového krytu 
s logem Suzuki, schválení 
ECE-R 124

  černý leštěný 
  obj č. 43210-54pr0-0Sp
  stříbrný 
  obj. č. 43210-54pQ0-0kS
 

11

12

exteriér
13 |  hlINíkovÝ dISk kola „Misti“  

6,5 J x 17“ 
Vhodný pro pneu 215/55 R17, 
včetně středového krytu s logem 
Suzuki, schválení ECE-R 124

  stříbrný 
  obj. č. 990e0-61M75-002
  matný černý 
  obj. č. 990e0-61M76-002
  černý leštěný 
  obj. č. 990e0-61M78-002

14 |  hlINíkovÝ dISk kola „Mojave“  
6,5 J x 17“ 
Vhodný pro pneu 215/55 R17, 
včetně středového krytu s logem 
Suzuki, schválení ECE-R 124

  černý leštěný 
  obj č. 43210-54pU0-0Sp 
  stříbrný 
  obj. č. 43210-54pS0-0kS  

14

13 13
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16 |  čepIčky veNtIlků S loGeM S 
 Čtyřdílná sada

  obj. č. 990e0-19069-Set

17 |  BeZpečNoStNí šroUBy kol 
„Sicustar“ 
 Čtyřdílná sada

 obj. č. 990e0-59J46-000

18 |  BeZpečNoStNí šroUBy 
kol „Sicurit“ 
Čtyřdílná sada (bez obrázku)

 obj. č. 990e0-59J48-000

19 |  kryt šroUBU kola 
 Černý, sada pěti kusů na 
jedno kolo

  obj č. 990e0-61M70-Cov

20 |  Sada NáhradNího kola 
Bez zvedáku 
(bez obrázku)

  obj č. 9990e0-StSXv-000

  Sada NáhradNího kola 
  Včetně zvedáku 
  (bez obrázku)
  obj č. 9990e0-StSXv-001

21 |  Sada žárovek 
SMěrovÝCh Světel 
Sada dvou žárovek 12V21W  
(PY21W) v chromu 

 obj. č. 990e0-61M01-000

16 17

19

15

exteriér
21

15 |  Sada krytů kol 16“ 
Stříbrné, čtyřdílná sada

  obj č. 990e0-54p00-27N
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interiér
od stylové až po zcela praktickou podobu

1 |  SportovNí volaNt 
Černý se stříbrným prošitím

 obj. č. 990e0-61M91-000

2 |  hlavICe řadICí páky 
Pro manuální převodovku, vhodná 
pro levostranné i pravostranné 
řízení, se stříbrným prošitím

  pro 5Mt 
obj. č. 990e0-61M36-000

 
 pro 6Mt 
 obj. č. 990e0-61M37-000

3 |  SportovNí pedály 
Hliníkové, pouze pro levostranné 
řízení

  pro manuální převodovku 
obj. č. 990e0-61M93-000

 
 pro automatickou převodovku 
 (bez obrázku)
 obj. č. 990e0-61M93-001

Vozidlu S-CROSS v žádném případě nechybí komfort. Ale každý 
má svůj vlastní vkus a své vlastní nápady, pokud jde o mobilní 
komfortní zónu. Jak ji máte rádi? Stylovou, sportovní nebo maximálně 
praktickou? Vaše přání je nám rozkazem.

2

1

3
4 |   Síťka Na StraNě 

SpolUJeZdCe
 obj. č. 990e0-61M34-002

5 |    Sada pro kUřáky 
Obsahuje zapalovač 
(obj. č.: 99KIT-68L00-LIG)  
a popelník 
(OBJ. Č. 89810-86G00-5PK) 

 obj. č. 990e0-61M00-lIG

4

5
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6 |  oZdoBNÉ oBložeNí 
Kartáčované provedení, dokresluje 
elegantní vzhled Vaší středové 
konzoly 

  mimo výbavu CoMFort 
obj. č. 990e0-61M69-000

  pro výbavu CoMFort 
obj. č. 990e0-61M68-000

7 |  Sada SlUNečNíCh CloN 
Černé, pětidílná sada

 obj. č. 990e0-61M20-000

8 |  Sada oZdoBNÝCh prvků pro 
reprodUktory  
Stříbrné, čtyřdílná sada

 obj. č. 990e0-61M67-000 

 9  |   ChladNIčka velká 
Objem 21 litrů, připojení do 12V 
zásuvky, s upevněním ISOFIX®

    obj. č. 990e0-64J23-000 

 10 | ChladNIčka Malá 
   Objem 15 litrů, připojení 
   k 12V zásuvce
   obj. č. 990e0-64J30-000 

10

9

8

7

11 |    SkládaCí deštNík 
 Skládací deštník se dvěma 
voděodolnými tubusovými 
držáky. Určený pro uložení 
v  úložném prostoru ve dveřích 
automobilů Suzuki

  obj. č. 990F0-MlMU2-000

12 |    poUZdro Na deštNík 
Univerzální, voděodolné, pro 
deštníky běžných rozměrů jako 
990F0-MUMB2-000, deštník 
není součástí. Vhodné pro všechny 
modely Suzuki, polyester

 obj. č. 990F0-MlUB2-000 

13 |    deštNík SUZUkI velkÝ 
Větru odolný s ergonomickým 
měkkým držadlem.  
Průměr: 130 cm

  obj. č. 990F0-MUMB2-000 

15 |  SkládaCí taška do ZavaZadlo-
vÉho proStorU 
S dvěma přihrádkami, čtyřmi  
polstrovanými popruhy po stranách 
a protiskluzovou úpravou.  
Rozměry: V: 250 mm / Š: 300 mm / 
H: 550 mm / O: cca 40 litrů

  obj. č. 990F0-MlFB2-000

14 |   taška S kolečky 
Teleskopická rukojeť. 
Rozměry: cca V: 420 mm / 
Š: 340 mm / H: 200 mm  
(po vysunutí rukojeti: 620 mm)  
Objem: 21–36 litrů

  obj. čís. 990F0-MlrB1-000

11 12+13

14 15

6

interiér
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18 |  dětSká Sedačka “kidfix” 
Přináší Vašemu dítěti bezpečí: Kidfix  
pro skupiny 2 a 3, pro děti s 
hmotností od cca 15 do 36 kg.  
Splňuje aktuální bezpečnostní 
normu ECE R44/04 a nabízí 
optimální ochranu proti bočnímu 
nárazu. Bezproblémová instalace 
pomocí 3bodového bezpečnostního 
pásu i dodatečné uchycení pomocí 
systému ISOFIX pro maximální 
stabilitu a bezpečnost. Výšku opěrky 
hlavy lze nastavit do 11 pozic 
a opěradlo je nastavitelné podle 
sklonu sedadla vozu. Sedačku lze 
sklopit pomocí páčky v přístupovém 
otvoru odnímatelného potahu 
sedáku, který je možné prát.

  obj. č. 990e0-59J25-001

19 |  dětSká Sedačka “duo plus” 
Dětská sedačka skupiny 1 pro děti 
s hmotností od 9  do 18 kg nebo 
ve věku od 9 měsíců  do 4 let. Tato 
sedačka je testována a schválena 
podle aktuální normy dětských 
sedaček ECE R 44/04. Instalace ve 
vozidle je zajištěna ukotvením ISOFIX. 
Sedačka poskytuje optimální ochranu 
proti bočnímu nárazu, má jedinečné 
nastavení sklonu vpřed, jednoruční 
přestavení pro změnu ze vzpřímené 
polohy do nakloněné polohy nebo do 
polohy pro spánek. 5bodový systém 
bezpečnostních pásů s nastavením 
jedním tahem a polstrování v oblasti 
ramen snižují namáhání v oblasti 
krku a hlavy. Komfortní tkaninové 
čalounění je možné za účelem 
vyprání sejmout. Sedačka může být 
ve vozidle instalována i bez použití 
systému ISOFIX pomocí 3bodového 
bezpečnostního pásu vozidla.

 obj. č. 990e0-59J56-000

20 |  dětSká Sedačka “Baby Safe plus” 
Dětská sedačka skupiny 0+ pro děti 
do hmotnosti 13 kg nebo do 12 až 
15 měsíců. Tato sedačka je testována 
a schválena podle aktuální normy 
dětských sedaček ECE R 44/04. 
5bodový pás, výškově nastavitelná 
opěrka hlavy a pásy, hluboké měkce 
čalouněné bočnice poskytují 
optimální ochranu při bočním nárazu, 
kompatibilní s Baby SAFE ISOFIX 
Base a Baby Safe Belted Base a rovněž 
kompatibilní s kočárky BRITAX. 
3polohová rukojeť pro přenášení  
s nastavením, které lze provést 
jednou rukou, snadno snímatelný 
potah umožňující praní, polstrování 
v oblasti hrudníku pro větší pohodlí 
dítěte. Tato dětská sedačka nesmí 
být použita na předním sedadle 
spolujezdce, pokud je sedadlo 
vybaveno předním airbagem, nebo 
je nutné přední airbag spolujezdce 
vypnout podle návodu 
k obsluze vozidla.

  obj. č. 990e0-59J37-001

16 |  dětSká Sedačka FaIr  
Tento zádržný systém je koncipován pro přepravu dětí hmotnostní kategorie od narození 
až po 18 kg, což odpovídá věku přibližně od 0 měsíců do 4 let. Dětské sedačky FAIR splňují 
požadavky normy ECE R 44/04 . Spolu s platformou FAIR je možné sedačku namontovat na 
jakékoliv zadní sedadlo. Platformu FAIR si prosím objednejte zvlášť. 

  dětská sedačka FaIr pro východní evropu1 

  Pro země: PL, HU, CZ, SK, SI, RO, BG, GR, CY 
  obj. č. 990e0-68l01-001

   dětská sedačka FaIr pro střední evropu 1 
Pro země: FR, BE, NL, LU, ES, PT, IT, DE, AT, IE, GB, MT 

  obj. č. 990e0-68l01-002

  dětská sedačka FaIr pro severní evropu 1 
  Pro země: SE, FI, DK, EE, LV, LT
  obj. č. 990e0-68l01-003

17 |  platForMa FaIr 
Systém pro upevnění dětské sedačky FAIR do ukotvení ISOFIX ve vozidle. Systém je vhodný pro 
děti od narození do 4 let věku s maximální hmotností 18 kg. Platforma FAIR splňuje poža-
davky normy ECE R 44/04 . Existují čtyři různé úchyty s odlišnými rozměry, pokrývající většinu 
automobilového trhu (A-B-C-D).

  obj. č. 990e0-68l01-000 

1 Pouze v kombinaci s platformou FAIR (obj. č. 990E0-68L01-000)

pro bezpečnou přepravu dětí

Bezpečnost je v našem programu příslušenství na prvním místě. 
Důkazem jsou kvalitní dětské sedačky Römer. Snadno se s nimi mani-
puluje, snadno se instalují a Vašim nejmenším poskytují vynikající 
ochranu. A jak Vaše děti rostou, univerzální sedačky rostou s nimi. 
Naše dětské sedačky Römer jsou vždy perfektní volbou, a to i pro 
interiér Vašeho vozidla Suzuki.

16+17

18 19 20interiér
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21 |  oChraNNá FólIe prahů 
Chrání Vaše vozidlo před 
poškrábáním, čtyřdílná sada

  černá 
  obj. č. 990e0-61M30-001
  průhledná (bez obrázku) 
  obj. č. 990e0-61M30-002

22 |  prahová lIšta 
Dvoubarevná, černá / stříbrná  
s logem S-CROSS, čtyřdílná sada

  obj. č. 990e0-61M30-010 
 
23 |  prahová lIšta 

Hliníková, s logem Suzuki,  
čtyřdílná sada

  obj. č. 990e0-61M60-001

24 |  Sada koBerečků „eCo” 
Filcové koberečky v antracitové barvě 
s logem S-CROSS, čtyřdílná sada, pouze 
pro levostranné řízení, pro manuální  
a automatickou převodovku

  obj. č. 990e0-61M38-010

22

23

21

25 |  Sada pryžovÝCh koBerečků 
S logem S-CROSS a logem Suzuki, s vyšším 
okrajem pro udržení podlahy v čistotě, čtyřdílná 
sada, pro manuální a automatickou převodovku

  obj. č. 990e0-61M29-010  

26 |  Sada koBerečků „dlX” 
Antracitové velurové koberečky s logem 
S-CROSS, čtyřdílná sada pro manuální 
a automatickou převodovku 

  obj. č. 990e0-61M39-010
 

2624 25

interiér
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27 |  koBereček do ZavaZadlovÉho 
proStorU „eCo“ 
  Antracitový filcový kobereček  
s logem S-CROSS

   obj. č. 990e0-61M40-010

28 |   vaNa do ZavaZadlovÉho 
proStorU 
Vodě odolná,  
pro udržení zavazadlového 
prostoru v čistotě

  obj. č. 990e0-61M15-000

29 |    orGaNIZÉr do ZavaZadlovÉho 
proStorU 
Dno, které perfektně padne pod kryt 
zavazadlového prostoru Vašeho vozu 
S-CROSS nebo na něj, včetně 
variabilních hliníkových děličů

  obj. č. 990e0-61M21-000

30 |  Síť do ZavaZadlovÉho proStorU 
Pro zajištění nákladu pod krytem  
zavazadlového prostoru Vašeho 
vozidla S-CROSS. Včetně 
upevňujících dílů 

  obj. č. 990e0-59J00-002

31 |  vertIkálNí Síť do ZavaZadlovÉho 
proStorU 
Chrání předměty před vypadnutím  
ze zavazadlového prostoru  
při otevření dveří zavazadlového 
prostoru . Včetně upevňujících dílů

  obj. č. 990e0-59J00-004

29

30

31

interiér



22 23

1

Na ochraně nelze šetřit. Proto nabízíme řadu výbav, které 
mohou vysoké bezpečnostní standardy Vašeho vozidla 
ještě vylepšit. Toto spektrum sahá od boční ochrany 
přes parkovací senzory až po nezbytnou tužku na opravu 
laku. Účelem je chránit Vaše vozidlo Suzuki a cestující 
v něm téměř před vším. Vyjma závistivých pohledů.

1 |  oZdoBNá BočNí lIšta velká 
Černá s logem S-CROSS, sada pro 
levou a pravou stranu, možnost 
lakování v barvě karoserie

 stříbrný znak 
 obj. č. 990e0-61M07-SCr
 černý znak 
 obj. č. 990e0-61M07-BCr
  bílý znak 

obj. č. 990e0-61M07-WCr
 

2 |  Sada deflektorů  
Pro přední okna, dvoudílná sada

  obj. č. 990e0-61M24-000

 Sada deflektorů  
 Pro zadní okna, dvoudílná sada 

  obj. č. 990e0-61M25-000

7 |  Sada předNíCh lapačů NečIStot 
Pryžové, s logem Suzuki 

  obj. č. 990e0-61M13-000

  Sada ZadNíCh lapačů NečIStot 
Pryžové, s logem Suzuki 

  obj. č. 990e0-61M14-000

6 |  Sada předNíCh lapačů NečIStot 
Pevné, možnost lakování v barvě 
karoserie

  obj. č. 990e0-61M11-000 

  Sada ZadNíCh lapačů NečIStot2 
Pevné, možnost lakování v barvě 
karoserie

  obj. č. 990e0-61M12-000

3 |  oChraNNá FólIe pro 
NáraZNík 
Chrání nárazník před poškrábáním

  černá 
 obj. č. 990e0-61M57-000

 průhledná (bez obrázku) 
  obj. č. 990e0-61M58-000

4 |  oChraNa NakládaCí hraNy  
Chrání Váš zadní nárazník před 
poškrábáním při nakládání 
a vykládání, černá, s logem 
Suzuki, vyrobená z odolného 
termoplastu

 obj. č. 990e0-61M62-000

5 |  oChraNa NakládaCí hraNy  
Chrání Váš zadní nárazník před 
poškrábáním při nakládání 
a vykládání, hliníková, s logem 
Suzuki, vyrobená z odolného 
termoplastu 

 obj. č. 990e0-61M61-000

Účinná ochrana

3

2

76

4

5

2 Nelze v kombinaci s ochranným krytem zadního nárazníku 990E0-64R10-ZNC

Ochrana
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Ochrana
11 |  lakovaCí tUžky
 Canyon Brown 
 obj. č. 99000-10415-ZQ3
 Sphere Blue 
 obj. č. 99000-10415-ZQ4
 energetic red 
 obj. č. 99000-10415-ZQ5
 Mineral Grey 3 
 obj. č. 99000-10415-ZQ6
 Cool White pearl Metallic 
 obj. č. 99000-10415-ZNl
 Cosmic Black pearl Metallic 
 obj. č. 99000-10415-ZCe
 Silky Silver Metallic 
 obj. č. 99000-10415-ZCC 
 Galactic Grey Metallic 
 obj. č. 99000-10415-ZCd

12 |  NaBíJečka akUMUlátorů 
Udržuje a testuje 12V akumulátory,  
optimalizuje výkon  
a životnost akumulátoru

  obj. č. 990e0-optIM-Car

13 |  lÉkárNIčka 
Splňuje normu DIN 13164,  
obsahuje také reflexní vestu 
a výstražný trojúhelník

  obj. č. 990e0-61J79-000

11 12 13

15 |  oChraNNÝ potah ZadNího 
Sedadla  
Chrání čalounění zadních sedadel

  obj. č. 990e0-79J44-000

16 |  oChraNNÝ potah do 
ZavaZadlovÉho proStorU 
Zakrývá podlahu zavazadlového 
prostoru, i když jsou zadní sedadla 
sklopená nebo je nainstalovaná 
oddělovací mříž, upevňuje se na 
opěrky hlavy zadních sedadel

   obj. č. 990e0-61M48-003

14 |  protIpaChovÝ FIltr 
Filtruje prach, pyl, písek, roztoče 
a také nepříjemné pachy z venkovního 
vzduchu a další nečistoty včetně 
polétavého prachu o velikosti 2,5 µm, 
proto je vzduch v interiéru čistší než 
u  standardního filtru klimatizace.

  obj. č. 99000-990B7-p25

  9  |  parkovaCí SeNZory předNí 
  Sada čtyř senzorů s možností 
lakování a piezo elektrického 
bzučáku, pro všechny verze   
kromě ELEGANCE

   obj. č. 990e0-61M56-010

10 |  parkovaCí SeNZory ZadNí 
  Sada čtyř senzorů s možností 
lakování a piezo elektrického 
bzučáku, pro všechny verze 
kromě ELEGANCE

   obj. č. 990e0-54p53-010

8 |  dešťovÝ SeNZor 
Automaticky řídí stěrače od ideálního 
intervalu až po první rychlost při 
trvalém stírání, pouze pro výbavu 
COMFORT

 obj. č. 990e0-65J81-020

10

9

8

14

15 16
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1 |  oddělovaCí Mříž ZavaZa-
dlovÉho proStorU 
Pro oddělení prostoru pro 
cestující od zavazadlového 
prostoru, snadná demontáž

 obj. č. 990e0-61M48-000

2 |  dělICí Mříž ZavaZadlovÉho 
proStorU (podélná)3 
Pro rozdělení zavazadlového 
prostoru do dvou částí, ocelová, 
snadná demontáž 

 obj. č. 990e0-61M48-001

3 |   adaptÉr pro dělICí Mříž 
ZavaZadlovÉho proStorU 
(podélnou) 
Adaptér pro dělicí mříž zavaza-
dlového prostoru (podélnou) pro 
upevnění dělicí mříže (podélné)  
v nejnižší poloze (bez obrázku)

 obj. č. 990e0-54p48-002

4 |  UNIverZálNí StřešNí NoSIč 
Hliníkový tubus s T-drážkou, uzamykatelný 

  pro vozidla se střešními ližinami 
max. nosnost střechy: 75 kg, vlastní 
hmotnost: 4,4 kg

 obj. č. 990e0-61M18-000 

 pro vozidla bez střešních ližin 
  Max. nosnost střechy: 50 kg, vlastní 

hmotnost: 4,6 kg
 obj. č. 990e0-61M33-000

5 |  StřešNí BoX „Certo 460” 4, 6 
Střešní box kovově stříbrný se systémem 

„MASTER-FIT“ pro rychlou a pohodlnou 
montáž na univerzální střešní nosič. 
Lze jednoduše otevřít z obou stran, 
uzamykatelný.

 Hmotnost: 17,5 kg 
 Objem:  440 litrů  
 Rozměry: 192 x 82 x 42 cm
 obj. č. 990e0-59J43-000

 INStalačNí Sada pro UpevNěNí do   
 t-drážky 
  Pro montáž střešního boxu 

Obj. č. 990E0-59J43-000 pomocí T-drážek 
univerzálního střešního nosiče

 obj. č. 990e0-59J43-001

Celá řada řešení

S-CROSS perfektně ladí s Vaším rozmanitým životním stylem.  
A co když náhle objevíte nové zájmy spojené s neskladnými 
koníčky? Pak můžete své vozidlo jednoduše přizpůsobit 
novému životnímu stylu. Naše řada příslušenství pokrývá 
všechny eventuality. Takže pokud budete v budoucnosti 
chtít ve svém vozidle S-CROSS přepravovat jízdní kolo, 
snowboard nebo jiné velké předměty – máme pro Vás 
vhodné přepravní systémy.

1 2

4

7

6

3 Pouze v kombinaci s dělicí mříží zavazadlového prostoru (obj. č. 990E0-61M48-000).
4 V případě panoramatického střešního okna si objednejte doplňkovou instalační sadu (obj. č. 990E0-59J43-001).
5 Ne v kombinaci s panoramatickým střešním oknem.
6  Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem.

5 6 |  NoSIč lyží „MCkINley“ 5, 6  
Až pro čtyři páry lyží nebo dva snowboardy, 
uzamykatelný. Max. nosnost střechy pro 
vozidla se střešními ližinami: 75 kg; pro 
vozidla bez střešních ližin: 50 kg, vlastní 
hmotnost: 2,0 kg 

 obj. č. 99000-990yt-106

7 |  NoSIč lyží „evereSt“ 5, 6  
Až pro šest párů lyží nebo čtyři snowboar-
dy, uzamykatelný. Max. nosnost střechy 
pro vozidla se střešními ližinami: 75 kg; 
pro vozidla bez střešních ližin: 50 kg, 
vlastní hmotnost: 3,0 kg

 obj. č. 99000-990yt-107

8 |  ÚložNá taška pro StřešNí NoSIč 
Černá s velkým logem Suzuki, pro střešní 
nosič

 obj. č. 990e0-79J91-000
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11 |  odNíMatelNÉ tažNÉ ZaříZeNí7 
Pro přívěsy a nosiče kol

  obj. č. 72901-54p00-000

12 |  elektroINStalaCe  
Pro tažné zařízení,  
7 pinů s řízením směrových světel,  
pouze pro levostranné řízení

  obj. č. 990e0-61M64-000

13 |  elektroINStalaCe 
Pro tažné zařízení,  
13 pinů s řízením směrových světel

   pro levostranné řízení 
obj. č. 990e0-61M65-000

 9  |  NoSIč JíZdNíCh kol „GIro aF“6 
Pro přepravu kompletních jízdních 
kol, jedna sada pro jedno kolo, 
uzamykatelný, max. nosnost střechy 
pro vozidla se střešními ližinami: 
75 kg; pro vozidla bez střešních 
ližin: 50 kg, vlastní hmotnost: 2,9 kg 

   obj. č. 990e0-59J20-000

10 |  NoSIč JíZdNíCh kol „GIro 
Speed“6 
Pro přepravu jízdních kol s demon-
tovaným předním kolem, jedna 
sada pro jedno kolo, uzamykatelný, 
max. nosnost střechy pro vozidla se 
střešními ližinami: 75 kg; pro vozidla 
bez střešních ližin: 50 kg, vlastní 
hmotnost: 2,5 kg 

   obj. č. 990e0-59J21-000

9

11+12+13

6 Pouze v kombinaci s multifunkčním střešním nosičem.
 
7 Dodržujte prosím maximální hmotnost přívěsu a vertikální zatížení, které naleznete v návodu k obsluze.
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audiO a navigacedOplňky
Všichni jsme zvyklí být obklope-
ni technickými zařízeními. Vyspě-
lá technologie se nyní pevně 
etablovala také v mobilním světě  
a značka Suzuki jde plně s dobou. 
Jaký typ technického vylepšení hledá-
te? Vyspělý audiosystém, který je přes-
ně na Vaší vlnové délce? Navigační 
systém, jenž rovněž nabízí doplňkové 
služby online? To vše najdete v naší 
doplňkové brožuře.

Pokud nejste za volantem, můžete nosit značku Suzuki všude s sebou, ve své 
kapse nebo vyšitou na zádech. Objevte náš výběr originálních doplňků Suzuki 
a celou řadu způsobů jak si užít vášeň pro značku Suzuki i mimo silnici. Konec 
konců není nic špatného na tom ukázat svůj dobrý vkus pro automobily.

technická dokonalost

2 |  oGIo taška Na laptop 
Chrání Váš laptop díky přihrádce 
čalouněné plyšem. Taška je vybavena 
řadou kapes pro uložení dalších 
předmětů. Komfortní popruh a nízká 
hmotnost, snadné nošení, nylon 
s vodě odolnou povrchovou úpravou. 
Vhodná pro laptopy o rozměru 15”. 
V: 29 cm / Š: 38 cm / H: 5 cm

 obj. č. 990F0-MMeS1-000

3 |  peNěžeNka 
Černá na zip s vyšitým logem 
Suzuki na čelní straně. Nylonová 
s podšívkou. Háček pro upevnění 
klíčů a vnitřní kapsa na zip na 
mince. 
V: 15 cm / Š: 10,5 cm / H: 2 cm

 obj. č. 990F0-MWal1-000

4 |  aUtíčko S-CroSS Na ZpětNÉ 
NatažeNí 
  Model 1:43 dostupný ve třech 
různých barvách

 Modrá  
 obj. č. 99000-79N12-SC1 
 červená 
 obj. č. 99000-79N12-SC2 
 Stříbrná 
 obj. č. 99000-79N12-SC3 

1 |  Batoh 
Praktický batoh, funkční doplněk 
k cestovnímu zavazadlu, řada 
multifunkčních kapes, držák lahví, 
popruhy v oblasti hrudníku a pasu, 
kapsa s otvorem pro MP3 přehrávač 
a telefon, polyester 600D. 
V: 48 cm / Š: 25 cm / H: 15 cm / O: 24 litrů

 obj. č. 990F0-MBaC1-000

1 2 3

4



MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD. 
BRANCH OFFICE CZECH REPUBLIC, 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA, 
U průhonu 40, 170 00 Praha 7, 
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Standardní a příplatkové výbavy se mohou lišit v závislosti na daném trhu. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce, protože technické a údaje a obrázky se mohou vzta-
hovat k modelům, které nejsou pro Váš region k dispozici. SUZUKI DEUTSCHLAND GmbH si vyhrazuje právo na změnu cen, barev, materiálů, výbavy, technických údajů a modelů a také na 
ukončení výroby modelů bez předchozího upozornění.

Všechny fotografie v této brožuře byly realizovány s příslušným svolením. Obrázky vozidel bez registračních značek na veřejných komunikacích jsou koláže.

Váš partner Suzuki

Příslušenství Suzuki je navrženo speciálně pro vozidla 
Suzuki a podléhá stejným normám kvality jako vlastní 
vozidlo. Upozorňujeme důrazně na to, že pouze 
originální příslušenství Suzuki bylo společností Suzuki 
prověřeno a povoleno. Potřebné pokyny 
k montáži lze najít v příslušných návodech. Za 
určitých okolností je možné, že montáž nebo 
používání příslušenství může mít negativní vliv na 
vlastnosti Vašeho vozidla dané jeho konstrukcí 
a tak nepříznivě ovlivnit bezpečnost jízdy. Suzuki 
neodpovídá za poškození vzniklé použitím jiného než 
originálního příslušenství Suzuki.

Zveřejněním této publikace pozbývají platnosti 
všechny dřívější informace. Některé obrázky této 
brožury znázorňují speciální výbavu. 

Údaje obsažené v této brožuře jsou nezávazné 
a slouží pouze k informování o aktuálním stavu. 
Změny distributorem vyhrazeny.

Poslední aktualizace: září 2016

Suzuki  
„Way of life!“ je motem naší značky - každé vozidlo, 

motocykl a závěsný motor Suzuki jsou vyrobeny tak, aby u zákazníků vyvolávaly nadšení a zákazníci si mohli 
užívat života.


